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AMERONGEN, DOORN, DRIEBERGEN-RIJSENBURG, LEERSUM, MAARN, MAARSBERGEN EN OVERBERG

Gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt
(steeds) dementievriendelijk(er)!
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Vergunningen

Avonden van de Raad
Locatie: Cultuurhuis in Doorn

•

Aanvragen en vergunningen:
1. Wabo, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ontvangen:
-

Lekdijk 23, 3958 NE Amerongen, wijzigen bestemming (schuur naar mantelzorgwoning) (HZ_WABO-19-0057)

-

Driebergsestraatweg 8, 3941 ZX Doorn, realiseren veranda achter bestaand bijgebouw (HZ_WABO-19-0548)

-

Kortenaerlaan 1, 3941 VM Doorn, vellen Pinus sylvestris (noodkap) en Pseudotsuga menziesii (HZ_WABO-19-0556)

-

Dennenhorst 7, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel in voor- en achtergevel dakvlak (HZ_WABO-19-0555)

Donderdag 4 april:

-

Eikenlaan 34, 3972 AT Driebergen-Rijsenburg, bouwen erker aan zijkant woning (HZ_WABO-19-0594)

-

Nassaulaan 15, 3971 HC Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding woning met serre aan achterzijde (HZ_WABO-19-0568)

21.00 uur

-

Traaij 197d, 3971 GH Driebergen-Rijsenburg, realiseren 5 wooneenheden en handelen in strijd met bestemmingsplan

19.30 uur
Informatief Ruimte
•

Omgevingswet: Werksessie Raad

Beeldvorming Samenleving

		(HZ_WABO-19-0566)

•

Herbenoeming leden RvT St. Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

-

Traaij 221, 3971 GJ Driebergen-Rijsenburg, vellen 1 douglasspar (HZ_WABO-19-0545)

•

Fusie St. NUOVO Scholengroep – OSG Schoonoord

-

Kadastraal perceelnr. 109, sectie H Leersum, aanleg ontsluitingsweg Bovenhaarweg 6 (HZ_WABO-19-0541)

-

Rijksstraatweg 73, 3956 CJ Leersum, vervangen voegwerk monument (HZ_WABO-19-0590)

-

Kadastraal perceelnr. 838, sectie E Maarn, nieuwbouw bedrijfsgebouwen (HZ_WABO-19-0577)

-

Kapelweg 63, 3951 AB Maarn, vergroten hoofdgebouw/woonhuis (HZ_WABO-19-0547)

-

Vinkenbuurt 13, 3951 CZ Maarn, renovatie bijgebouw (HZ_WABO-19-0593)

-

Parallelweg 54, 3959 BD Overberg, realisatie mest- en spoelplaats (HZ_WABO-19-0586)

De agenda’s staan op: www.heuvelrug.nl/raad.

Foto: Luc Gillet

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd
kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Gedurende deze periode kan een ieder zijn
mening/zienswijze kenbaar maken. Inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

2. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
-

Koenestraat Amerongen, incidentele standplaats verkoop oliebollen voor de Knuffelweide op 11 mei (4928)

-

Leersumsestraatweg (Doornse Gat) Doorn, standplaatsvergunning voor Lente/Zomer/Na-zomer verkoop broodjes, frites,

		

Prinses Margriet opende vrijdag 22 maart in Doorn het meerdaagse

frisdrank en koffie (4927)

-

Kerkplein Driebergen-Rijsenburg, ontheffing art.35 Drank- en Horecawet Koningsdag (04985)

-

Honingraad Leersum, incidentele standplaats verkoop oliebollen voor de Knuffelweide op 11 mei (4928)

-

Wildbaan 2, 3956 VZ Leersum, ontheffing schenktijden op 4 mei (4905)

internationale congres vanwege het 30-jarig jubileum van Stichting Plotsen Laatdoven. Deze stichting zet zich in voor mensen die plotseling of
geleidelijk doof zijn geworden en voor zwaar slechthorenden.
Naar schatting zijn er 9.000 mensen die plotseling, of in relatief korte
tijd, doof zijn geworden. Jaarlijks komen daar ongeveer 70 mensen bij.

Uitslagen verkiezingen
Woensdag 20 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten
en de Waterschappen. De uitslag van de verkiezingen staat op:
www.heuvelrug.nl/verkiezingen.

3. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
		

Kadastraal perceel sectie E, nummer 4574 Amerongen, bouwen hellingbaan voor Zendings-Diaconessenhuis hoek Koenestraat en Prinses Beatrixlaan (HZ_WABO-19-0530, 22 maart)

-

De Sluis 12, 3972 CV Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding/renovatie winkelcentrum De Sluis (HZ_WABO-18-2432, 12 maart)

-

Hoofdstraat 86 c, 3972 LC Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding erker aan woonhuis (HZ_WABO-19-0156, 20 maart)

-

Meenkselaan 20, 3972 JR Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel en uitbreiden achtergevel (HZ_WABO-19-0076, 22 maart)

-

Nijendal 30, 3972 KC Driebergen-Rijsenburg, aanpassing gebruiksfunctie gebouw (HZ_WABO-19-0058, 21 maart)

-

Van Bijnenlaan 7, 3972 GS Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak en achtergeveldakvlak woonhuis

		

(HZ_WABO-19-0183, 20 maart)

-

Hertenlaan 7, 3951 AS Maarn, verbouwen woning (HZ_WABO-19-0006, 26 maart)

-

Hoekenkamp 9 en 9a, 3951 BN Maarn, plaatsen van twee dakkapellen aan achterzijde, twee dakramen voorzijde en

		

verbouwingswerkzaamheden binnenzijde woning (HZ_WABO-18-2536, 26 maart)

-

Saturnushof 18, 3951 EE Maarn, vellen 1 eik (HZ_WABO-19-0080, 22 maart)

-

Buurtsteeg 2a, 3953 LR Maarsbergen, plaatsen 28 zonnepanelen op achtererf (HZ_WABO-18-2032, 20 maart)

-

Griftdijk 2, 3953 ML Maarsbergen, plaatsen paardenstal (HZ_WABO-18-2703, 26 maart)

Wijziging verkeerssituatie bij station Driebergen-Zeist
4. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn verleend:

Ter hoogte van de kruising Stationsweg en de Hoofdstraat krijgen

-

Veenseweg 28, 3958 ET Amerongen, wijziging leidinggevende (04701, 21 maart)

automobilisten vanuit Driebergen te maken met een tijdelijke situatie.

-

Dorpsplein 6, 3941 JH Doorn, drank- en horecavergunning Restaurant Zes (2279, 27 maart)

Vanwege werkzaamheden wordt één van de huidige rijstroken tijdelijk buiten

-

Dorpsplein 6, 3941 JH Doorn, exploitatievergunning Restaurant Zes (2366, 27 maart)

gebruik gesteld. Hierdoor ontstaat oponthoud.

-

Binnenhof 4, 3971 EE Driebergen-Rijsenburg, exploitatievergunning Kyodai Sushi & Wok (4355, 19 maart)

-

Schoolweg 8, 3959 AW Overberg, ontheffing inrijverbod Haarweg/De Groep (04930, 21 maart)

-

Kerkplein, 3956 KB Leersum, ontheffing artikel 35 viering Koningsdag (04699, 21 maart)

-

Koeheuvels Maarn, optocht en paaseieren zoeken 20 april (04607, 28 maart)

Week van de Psychiatrie:

‘Een goede samenwerking is belangrijk’
Niet alle psychische problemen zijn even goed zichtbaar. Door ons
daarvan bewust te zijn, kunnen we als gemeenten en inwoners beter
omgaan met de problemen en sommige bijzondere situaties die erdoor
ontstaan. Deze week wordt in de ‘Week van de Psychiatrie’ daar op
verschillende plekken aandacht aan gegeven. Openheid leidt meestal tot
meer begrip en verbinding onderling.
In november 2018 tekende de gemeente een samenwerkingsovereen-

5. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:
-

Leersum/Amerongen, avondvierdaagse 21 t/m 24 mei (4982)

-

De Pol 3, 3951 AW Maarn, kamperen, spelletjes voor kinderen, BBQ 30-31 augustus (4981)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) GEEN bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het College van burgemeester
en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

6. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
-

Schoolplein, Kerkplein en deel Haarweg Overberg, melding evenementenvergunning viering Koningsdag (04759, 21 maart)

-

Industrieweg Noord 16, 3958 VT Amerongen, verlengen incidentele standplaatsvergunning mobiel onderzoekscentrum

		

komst met betrokken partijen voor de aanpak van personen met verward

-

gedrag. Een goede samenwerking tussen de gemeente en haar partners,

		

zoals de Sociale Dorpsteams, politie, huisartsen en zorginstellingen is erg

-

borstkanker 22 april i.p.v. 15 april (20 maart)
Sparrenlaan en Julianalaan Doorn, wijziging datum gebruik openbare weg door telescoopkraan 28 januari naar 9 april
(4911, 20 maart)
Van Beuningenlaan 28a, 3953 BR Maarsbergen, evenementenvergunning viering Koningsdag (04866, 20 maart)

belangrijk. Wethouder Hans Waaldijk zei toen: ,,Belangrijk is dat onze
inwoners op alle vlakken goed worden geholpen en dat dit goed op
elkaar afgestemd wordt. We stellen daarbij de leefwereld van inwoners

7. De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvraag:
-

Traaij, kadastraal perceelnr. 7752B Driebergen-Rijsenburg, verbreden fietspad Traaij (HZ_WABO-19-0178, 26 maart)

voorop en proberen een stabiele leefsituatie te creëren.”
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een

Heeft u psychische problemen en bent u op zoek naar hulp? De Sociale
Dorpsteams kunnen u helpen, kijk op: www.samenopdeheuvelrug.nl of
bel: (0343) 56 58 00 op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur.

bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2.
Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.
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Bekendmaking

Heeft u een open haard of
houtkachel? Of wilt u er een kopen?

Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Drie Schaapskooien’

Een vuurtje stoken kan gezellig zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad op 7 februari het bestemmingsplan ‘Drie Schaapskooien’ gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer:
NL.IMRO.1581.UHRschpsknDoMab-VA01).

Maar het heeft geen positief effect
op het milieu en de gezondheid van
uzelf en mensen in uw omgeving.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter
inzage met ingang van 29 maart t/m 10 mei.

Het veroorzaakt luchtvervuiling.
De stoffen die vrijkomen zijn
schadelijk voor de gezondheid en verergeren de klachten van mensen
die last hebben van hun luchtwegen. Daarnaast geeft hout stoken vaak
stankoverlast. De hoeveelheid schadelijke stoffen die vrijkomen en de
stankoverlast hangen af van de manier waarop u stookt.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?
Het bestemmingsplan heeft betrekking op drie schaapskooien, die verspreid liggen over het landelijk gebied van de Utrechtse Heuvelrug.
Het bestemmingsplan maakt het gebruik van de schaapskooien als theehuis, recreatiewoning of atelier mogelijk. Het gaat om
schaapskooien aan de Buurtweg en aan de Sandenburgerlaan in Doorn en aan de Woudenbergseweg in Maarsbergen.
Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?
Het plan is binnen de genoemde termijn beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage. U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum,
Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de Merseberchschool in Maarsbergen.

Houtrook en gezondheid
Als u hout verbrandt, komen er schadelijke stoffen in de lucht: zoals fijnstof,
kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide.
Dat zorgt voor ongezonde lucht. Omwonenden lopen een gezondheidsrisico bij
het stoken van hout, net als de stoker zelf. Vooral mensen met een longziekte,
ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook.
Deze mensen krijgen het benauwd, moeten veel hoesten of hun longen gaan
slechter werken. Ook bij weinig houtrook kan dit al gebeuren.
Verkeerd stoken zorgt voor overlast
Wilt u toch stoken, probeer dan de overlast voor uw buren te beperken.

Hoe kunt u reageren?
Met ingang van 30 maart t/m 10 mei kan beroep worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht
bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
c. een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.
Indienen beroep bij:
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling.
Bij het instellen van beroep, c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening, zijn griffierechten verschuldigd. U vindt deze op:
www.raadvanstate.nl.
Inwerkingtreden van het bestemmingsplan.
Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vraag ook eens aan uw buren of zij hinder ervaren. U kunt voor minder
gezondheids- en milieuschade en hinder voor uw omgeving zorgen door
bewuster te stoken.

Bekendmaking

Onderstaande tips helpen hierbij. Welke tips kunt u zelf toepassen?

Plan Rijksstraatweg 204, Leersum

1. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft hangen en kan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet

plaatselijk veel luchtvervuiling en rookoverlast (stank) veroorzaken.

ruimtelijke ordening bekend dat zij op 18 maart een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Connext B.V.

Op: www.stookwijzer.nu ziet u wanneer u beter niet kunt stoken.

Deze overeenkomst gaat over het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van de percelen, kadastraal bekend als gemeente
Leersum, sectie C, nummers 2424, 2518, 2743 (ged.) en 2744 ter gezamenlijke grootte van circa 1.628 m2, plaatselijk bekend als

2. Stook alleen droog hout: vochtig hout brandt niet goed en geeft extra veel
rook en fijnstof. Wilt u zelf hout hakken? Droog het hout minstens twee

Rijksstraatweg 204, Leersum. De herontwikkeling gaat om het slopen van de bestaande opstallen en de realisatie van tien grondgebonden
woningen in de categorieën sociale en middeldure koop met bijbehorende openbare voorzieningen.

jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan, de locatie-eisen

Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het

en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

uit verantwoord beheerd bos komt.

Zakelijke beschrijving ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van

3. Stook nooit geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware
metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden.
Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren zijn uit den boze vanwege de lijm die
erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en
is daarom zelfs verboden als brandstof.

28 maart gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. De stukken
zijn binnen de genoemde termijn beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Geen reacties mogelijk.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. Voor nadere informatie over de inhoud van de overeenkomst kunt u
contact opnemen met de teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken, (0343) 56 56 00.

4. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de

Bekendmaking

schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbranding en dus minder schadelijke
stoffen (zoals PAK’s en koolmonoxide).

Verleende omgevingsvergunning ‘Vinkenbuurtweg 31a, Maarn’

5. Leg het hout in de kachel of open haard niet tegen de wand aan. Voeg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 29 maart gedurende zes weken

liever kleine hoeveelheden hout toe dan in één keer heel veel. Let er wel

(t/m 9 mei) het besluit omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Vinkenbuurtweg 31a in Maarn en de daarop

op dat u de kacheldeur zo snel mogelijk sluit na het toevoegen van hout.

betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.MAAvinkenbrtweg31a-VV01).

Meer tips of informatie?

Wat houdt deze omgevingsvergunning in?

Wilt u meer tips of meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een vrijstaande woning op te richten. Er is sprake van een aangewezen plan volgens

het milieu en uw gezondheid en die van uw omgeving?
Kijk dan op: www.milieucentraal.nl.

artikel 6.12 Wro jo artikel 6.2.1. van het Bro. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
Hoe kunt u het besluit omgevingsvergunning inzien of raadplegen?
U kunt het besluit binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. Het besluit is ook
beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
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Vrijdag 29 maart is het laatste energiespreekuur van
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Gedurende de inzagetermijn (beroepstermijn) kan beroep worden ingesteld door:
•
•

een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar heeft gemaakt;
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht
tegen het ontwerpbesluit.

van 19.00-20.00 uur. Als u vragen heeft,

Indienen beroep:

kunt u ook mailen: klimaatneutraal2035@heuvelrug.nl.

Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Bij het instellen van beroep,

Vergadering WMO-raad

c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening, zijn griffierechten verschuldigd. U vindt deze op: www.rechtspraak.nl.
Inwerkingtreden van de omgevingsvergunning

De WMO-raad vergadert woensdag 03 april van 19.30-22.00 uur in het

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een

Cultuurhuis in Doorn. De agenda staat op: www.heuvelrug.nl.

verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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Landelijke Opschoondag 2019

•

28 MAART 2019

Prikkersgilde
zoekt jou!

Inwoners actief tegen zwerfafval
Inwoners waren zaterdag druk bezig met opruimen
van zwerfafval, net als in vele andere gemeenten
in Nederland. Eerder vorige week waren al diverse

t
Laaar
maen
zi

basisscholen actief. De Landelijke Opschoondag is
met recht een succes te noemen.
Deze fanatieke opruimers geven met deze actie aan
dat zwerfafval niet thuishoort in onze mooie en groene
gemeente. Zij zorgden voor een schone start van het

Kom ook bij het Prikkersgilde

voorjaar. Laten we het met z’n allen zo houden!

Ergert u zich aan zwerfafval? U hoeft
Organisatoren van en deelnemers aan #LOD 2019:

niet te wachten op een georganiseerde

Vereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum,

opruimactie. Voor sommige mensen

Scouting Zuylenstein, Vereniging Maarn-Maarsbergen

is zwerfafval opruimen ‘vaste prik’,

Natuurlijk, werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse

bijvoorbeeld in hun woonomgeving of

Heuvelrug, werkgroep Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij

favoriete wandelgebied. Al deze mensen

van GoedVolk en vele inwoners (als groep danwel

bij elkaar noemen we ons ‘prikkersgilde’.

individueel). In de aanloop naar de Opschoondag ruimden ook leerlingen van de basisscholen De Ladder en Wereldkidz De Meent in Maarn en

Wij maken deze mensen en ‘hun’

basisschool De Regenboog in Amerongen zwerfafval op.

gebieden graag zichtbaar. Bent u ook
zo iemand? Zet ‘uw‘gebied op de kaart!

Gemeente faciliteert opruimacties

Hoe? Kijk op:

Het hele jaar door kunt u opruimacties organiseren. De gemeente kan ondersteunen met beschikbaar stellen van afvalgrijpers, veiligheidshesjes,

www.heuvelrug.nl/zwerfafval.

handschoenen, afvoeren van afval en publiciteit. Kijk voor meer informatie op: www.heuvelrug.nl/zwerfafval.

Leerlingen van Wereldkidz De Meent
in Maarn vonden zelfs een bontjas

Groep 7 CBS Regenboog Amerongen

Basisschool De Ontdekkingsreis treedt toe tot het Prikkersgilde
Steeds meer basisscholen sluiten

Wethouder Hans Waaldijk tekende

gedeelte gingen leerlingen direct

en hoeveel er ligt, draagt bij aan de

zich aan bij het Prikkersgilde.

namens de gemeente.

aan de slag met opruimen, onder

bewustwording van leerlingen.

Donderdag 21 maart was de

In het convenant staat dat de school

andere in winkelcentrum De Sluis.

En zo geven we steeds meer samen

officiële start hiervan voor De

periodiek het zwerfafval op het

Alle scholen die bij het Prikkersgilde

het goede voorbeeld en gaan we

Ontdekkingsreis in Driebergen.

schoolplein en in de omgeving van

zijn aangesloten besteden in de

voor ‘Buiten Gewoon Heuvelrug

De school adopteert een stukje

de school opruimt. De gemeente

lessen aandacht aan zwerfafval.

Schoon’.

van de schoolomgeving om vrij te

zorgt voor afvalgrijpers en hesjes

De vervelende gevolgen ervan

houden van zwerfafval. Leerling

en geeft de school aan het eind

en hoe je die kunt voorkomen.

Micah en schoolleider Saskia Krocké

van het schooljaar een symbolische

Met z’n allen buiten opruimen, en

ondertekenden het convenant.

vergoeding. Na het officiële

daarmee met eigen ogen zien wat

Foto: ondertekend convenant
De Ontdekkingsreis
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Warm welkom nieuwe inwoners in Driebergen

•
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Commissie bezwaarschriften

Vrijdag 22 maart reikte wethouder Rob
Jorg het eerste welkomstpakket uit

Maandag 01 april is om 19.30 uur een Commissie bezwaarschriften in

voor nieuwe inwoners in de gemeente.

het Cultuurhuis in Doorn. De agenda staat op: www.heuvelrug.nl.

Samen met Biz3B, Vierhout van
Wonderen Makelaardij en het Regionaal

Spreekuur Vertrouwenspersoon

Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug
& Vallei ontvingen de nieuwe inwoners
Carley en Hans in Driebergen het

Dinsdag 02 april heeft José van den Berg, onafhankelijk

allereerste exemplaar.

vertrouwenspersoon Hulp en Ondersteuning, spreekuur in het Cultuurhuis
in Doorn van 10.30-13.30 uur. U kunt haar ook bellen: 06 46 34 27 68.

Het welkomstpakket, onder de naam

Afsluiting spoorwegovergang

Warm Welkom, bevat aanbiedingen
van lokale ondernemers en heeft als doel de bekendheid van het toeristisch-recreatieve aanbod onder (nieuwe)
inwoners te vergroten, de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen in de dorpen te stimuleren en het

Woensdagavond 03 april wordt de Laagerfseweg tussen de Rumelaarseweg

ambassadeurschap van (nieuwe) bewoners te bevorderen.

en de Haarweg (in Maarsbergen) vanaf 23.00 uur afgesloten voor het verkeer.

Wethouder Jorg: ,,Bewoners leveren een belangrijke bijdrage aan de economie, de leefbaarheid en het

Dit vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang.

voorzieningenniveau in de gemeente. Daarom willen wij de band met onze bewoners verstevigen.”

Donderdagochtend 04 april is de overgang vanaf 07.00 uur weer open.

28 maart - 05 april
Een selectie uit wat er komende week te doen is

31

Concert: 'Hello, Goodbye'
door Cappella Cantica

03
ZO 31 MAART
LOCATIE: GROTE KERK
HOOFDSTRAAT 115

Boek & Bal: feestelijke afsluiting
van de Boekenweek

WO 3 APRIL

VR 05 APRIL

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE: ALLEMANSWAARD

CULTUURHUIS PLÉIADE

AANVANG: 15.30 UUR

KERKPLEIN 2 DOORN

(KINDEREN TOT 13 JAAR € 6,-)

ARJAN KLETON:
MET DE FLES GROOT GEBRACHT

WO 03 APRIL

DRIEBERGEN-RIJSENBURG
TOEGANG: € 12,50

05

AANVANG: 19.30 UUR

CULTUURHUIS PLÉIADE
KERKPLEIN 2 DOORN
AANVANG: 19.30 UUR
TOEGANG: € 7,50

TOEGANG: € 7,50

PLAATS UW ACTIVITEITEN OP: WWW.CULTUURAGENDAHEUVELRUG.NL

AMERONGEN
AANVANG: 20.30 UUR
TOEGANG: €12,50
J/ST €12,50

